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VALOR PAGO CHEGA
A SER 5X MAIOR
Ensino superior em Portugal sobrevive 
graças aos alunos estrangeiros.  
Por Bayard Boiteux, página 3

RESPEITO À 
DEMOCRACIA
Ataques ao Estado de Direito  
não são liberdade de expressão.  
Por Paulo Alonso, página 2

ALERJ DISCUTE 
TOMBAR ENGENHÃO
Projeto impedirá demolição ou fim 
da pista de atletismo. Por Sidnei 
Domingues e Sérgio Braga, página 4

Espanhóis 
levam  
aeroporto de 
Congonhas

A Aena arrematou o bloco mais 
esperado do leilão da sétima roda-
da do programa de concessões ae-
roportuárias, que incluiu entre os 
ativos o aeroporto de Congonhas, 
localizado na zona sul da capital 
paulista, o segundo mais movi-
mentado do país. A Aena já detém 
a concessão de seis aeroportos na 
Região Nordeste, entre os quais, 
os de Maceió e do Recife. A con-
cessão é por 30 anos.

A empresa espanhola adqui-
riu todo o bloco SP-MS-PA-MG, 
que, além de Congonhas, inclui 
os aeroportos de Campo Gran-
de, Corumbá e Ponta Porã (MS); 
Santarém, Marabá, Parauapebas e 
Altamira (PA); e Uberlândia, Ube-
raba e Montes Claros (MG). O va-
lor oferecido foi R$ 2,45 bilhões, 
o que significou ágio de 231,02% 
sobre o valor de referência estabe-
lecido em edital. Não houve con-
corrência no leilão deste bloco; 
apenas a Aena fez proposta.

Mais dois outros blocos foram 
leiloados na B3, a bolsa de valores 
de São Paulo. O Bloco Aviação 
Geral, formado pelos aeropor-
tos de Campo de Marte, em São 
Paulo, e Jacarepaguá, no Rio de 
Janeiro, foi adquirido pela XP In-
fra IV FIP em Infraestrutura, que 
ofereceu R$ 141,4 milhões, ágio 
de 0,01%. Também não houve 
concorrência nesse bloco.

O Bloco Norte II, integrado 
pelos aeroportos das capitais do 
Pará, Belém, e do Amapá, Ma-
capá, foi o único que teve con-
corrência, vencida pelo Consórcio 
Novo Norte, por R$ 125 milhões, 
ágio de 119,78%.

Roubini: EUA caminham
para recessão longa e severa
Economista fala em juros ‘bem acima de 4%’

Uma recessão para os Es-
tados Unidos será “lon-
ga” e “severa” e pode 

causar problemas financeiros “em 
geral”, disse o economista Nou-
riel Roubini, citado pela Bloom-
berg nesta semana.

Roubini ficou conhecido como 
Dr. Doom (Doutor Catástrofe) 
devido a suas previsões de que a 
economia caminhava para uma 
grande crise. Em 2005, segundo 
a revista Fortune, Roubini afirmou 
que “o preço dos imóveis resi-
denciais surfava em uma onda es-
peculativa, que brevemente faria 

afundar a economia”. Foi o que 
realmente aconteceu na crise de 
2007/2008, aumentando o respei-
to ao economista.

“Estamos em uma desace-
leração drástica. Tivemos dois 
trimestres negativos de cresci-
mento no primeiro semestre (de 
2022)”, disse Roubini. “A taxa 
de fundos do Federal Reserve 
[Fed] precisa estar bem acima 
de 4% para empurrar a inflação 
para 2%”, disse ele. “Se isso não 
acontecer, as expectativas de in-
flação vão dar errado, ou haverá 
um pouso forçado.”

O Fed elevou recentemente as 
taxas de juros em mais 0,75 ponto 
percentual no final de julho para 
combater uma taxa de inflação 
de 8,5%, após um aumento se-
melhante em junho, marcando os 
maiores aumentos consecutivos 
em décadas.

Roubini acrescentou que, em-
bora a inflação possa ter atingi-
do o pico, ele não tem certeza de 
quão rápido ela pode cair. “Não 
acho que a política monetária seja 
rígida o suficiente para reduzir a 
inflação para 2% com rapidez su-
ficiente”, disse ele.

Dívida e inflação reduzem consumo; 
cenário pode se arrastar por meses
Por Gilmara Santos, 
especial para o Monitor

Sobra mês no fim do salário. 
Essa tem sido a realidade 
de muitos brasileiros, con-

forme mostra pesquisa realizada 
pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). De acordo com 
o levantamento, um em cada qua-
tro brasileiros não tem dinheiro 
para pagar todas as contas e so-
bram dívidas. Com o orçamento 
apertado, mais da metade dos en-
trevistados reduziram as despesas 
com lazer, deixaram de comprar 
roupas ou desistiram de viajar.

Além das pessoas físicas, as 
empresas também estão baten-
do recorde de endividamento. 
Dados do Indicador de Inadim-
plência das Empresas da Sera-

sa Experian mostram que, em 
junho, 6,2 milhões de negócios 
estavam com contas negativadas 
no País.

Reinaldo Domingos, presiden-
te da Abefin (Associação Brasi-
leira de Educadores Financeiros) 
e da Dsop Educação Financeira, 
explica que o reflexo é efeito cas-
cata para a economia – que vai 
do consumidor para o comércio, 
depois para a indústria e, conse-
quentemente, para o emprego. “O 
efeito cascata quando temos uma 
elevação crescente da inflação tem 
um impacto ainda maior em um 
país como o nosso, emergente, 
capitalista e consumista”, comen-
ta. “O reflexo é a perda do poder 
de compra das famílias”, comple-
menta.

Ele lembra que a quantidade de 

produtos que comprava no super-
mercado é bem menor hoje, perda 
do poder aquisitivo agravada pela 
pandemia e guerra. Com limita-
ções nas contas e o crédito restri-
to, o trabalhador reduz o consu-
mo, o comércio compra menos, 
a indústria diminui a produção e, 
com isso, a empregabilidade tam-
bém fica ameaçada.

“Com o poder de compra im-
pactado pela alta inflação, os 
consumidores passam a comprar 
menos, e isso afeta diretamen-
te o fluxo de caixa das empresas, 
que não conseguem recursos su-
ficientes para pagar suas contas. 
Esse cenário pode se arrastar por 
alguns meses até que a economia 
brasileira alcance a estabilidade”, 
analisa o economista da Serasa 
Experian, Luiz Rabi.

Datafolha aponta 
vitória de Lula 
no primeiro 
turno

O Datafolha divulgou nesta 
quinta-feira nova rodada de pes-
quisa para a eleição presidencial. 
Se a eleição fosse hoje, o ex-pre-
sidente Lula teria 51% dos votos 
válidos e venceria no primeiro 
turno. Jair Bolsonaro (PL) alcan-
çou 35% dos votos válidos, e Ciro 
Gomes (PDT), 8%.

A margem de erro da pesqui-
sa é de 2 pontos percentuais para 
mais ou para menos. Na pesquisa 
anterior, Lula alcançou 52% dos 
votos válidos.

Nos votos totais (sem descar-
tar brancos e nulos), o presidente 
Jair Bolsonaro avançou 3 pontos 
percentuais, para 32%, enquanto 
Lula manteve os 47% da pesquisa 
anterior. Dessa forma, a diferença 
entre os dois caiu de 18 para 15 
pontos. Ciro tem 7%, e Simone 
Tebet, 2%.

A pesquisa, contratada pela 
Folha e pela TV Globo, foi re-
gistrada no Tribunal Superior 
Eleitoral com o número BR-
09404/2022.

Entrevista: 
Eymael, 
candidato a 
presidente

A reforma tributária é absolu-
tamente urgente para que os tri-
butos sejam um fator de constru-
ção, e não de opressão, defendeu 
o candidato da Democracia Cristã 
à Presidência da República, José 
Maria Eymael, na primeira da sé-
rie de entrevistas que o Monitor 
Mercantil publicará com os pos-
tulantes ao cargo.

Sempre associado ao seu jingle, 
um dos mais eficientes da história 
da política brasileira, e que agora 
conta com uma versão funk, a his-
tória de Eymael se confunde com 
a história da Democracia Cristã 
no Brasil e da própria Constitui-
ção Federal de 1988. Página 3

Moritz Hager/WEF
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Ataques ao  
Estado de Direito 
não são liberdade 

de expressão

O atendimento
humanizado

deve continuar
existindo

Respeito à democracia
Por Paulo Alonso

O ministro Ale-
xandre de Mora-
es, do Supremo 

Tribunal Federal, tomou 
posse na Presidência do 
Tribunal Superior Eleitoral, 
na última terça-feira, com 
um plenário com a presen-
ça de quatro ex-presidentes 
da República (José Sarney, 
Lula da Silva, Michel Te-
mer e Dilma Roussef), dos 
presidentes os três Poderes 
da República, além de 22 
governadores de Estado e 
de incontáveis autoridades. 
Nunca uma posse tinha si-
do tão prestigiada quanto a 
de Moraes que terá como 
missão presidir o pleito do 
dia 2 de outubro.

Em seu discurso incisivo 
e sempre a favor da demo-
cracia e o respeito ao tex-
to constitucional, Moraes 
afirmou: “Somos a única 
democracia do mundo que 
apura e divulga os resulta-
dos eleitorais no mesmo 
dia, com agilidade, segu-
rança, competência e trans-
parência. Isso é motivo de 
orgulho nacional.” E, sobre 
as urnas eletrônicas, disse 
que sempre haverá o aper-
feiçoamento do sistema, fa-
to que garante a divulgação 

do resultado no mesmo dia 
da votação. “Os brasileiros 
e brasileiras teclaram com 
confiança o seu voto, aguar-
dando a apuração, a pro-
clamação do resultado no 
mesmo dia para segurança, 
tranquilidade e orgulho de 
nossos eleitores e eleitoras.”

Aplaudido de pé em vá-
rias ocasiões e ovacionado 
pela plateia em outros, Mo-
raes também afirmou que 
o exercício da democracia 
garante a possibilidade pe-
riódica do eleitor escolher 
seus representantes, enfa-
tizando que o “respeito às 
instituições é o único cami-
nho de crescimento e forta-
lecimento da República, e a 
força da democracia como 
único regime político, onde 
todo poder emana do po-
vo e deve ser exercido pelo 
bem do povo”. No final do 
seu brilhante discurso, Mo-
raes pediu simplesmente 
respeito à democracia: “É 
tempo de união. É tempo 
de confiança no futuro e, 
principalmente, tempo de 
respeito, defesa, fortaleci-
mento e consagração da de-
mocracia.”

A palavra democracia 
nasceu na Grécia, especi-
ficamente na cidade-Esta-
do de Atenas, no período 

clássico, sendo composta 
pelos radicais “demos” e 
“kratos”, que significam, 
respectivamente “povo” e 
“governo”. Em linhas ge-
rais, a democracia é defini-
da, desde a antiga Grécia, 
como “governo do povo”, 
ou “governo popular”, em 
contraposição a outras for-
mas de governo, que tam-
bém remontam à Idade 
Antiga, como a aristocracia, 
a monarquia, a diarquia, a 
tirania, a oligarquia, dentre 
outros.

Não existe consenso so-
bre a forma correta de se 
definir a democracia, mas 
a igualdade, a liberdade e 
o Estado de Direito são 
identificados como caracte-
rísticas importantes, desde 
os tempos antigos. Esses 
princípios são refletidos 
quando todos os cidadãos 
elegíveis são iguais perante 
a lei e têm igual acesso aos 
processos legislativos.

A democracia exige prin-
cípios fundamentais: liber-
dade do indivíduo perante 
os representantes do poder 

político, especialmente fa-
ce ao Estado; liberdade de 
opinião e de expressão da 
vontade política; multipli-
cidade ideológica; liberda-
de de imprensa; acesso à 
informação; igualdade dos 
direitos e oportunidades fa-
voráveis para que o povo e 
os partidos se pronunciem 
sobre todas as decisões de 
interesse geral; e alternância 
do poder conforme os inte-
resses dos cidadãos.

Presidente dos Estados 
Unidos Abraham Lincoln 
(1809–1865) pregava que “a 
capacidade do homem para 
a justiça faz a democracia 
possível, mas a inclinação 
do homem para a injusti-
ça faz a democracia neces-
sária.” O Brasil é uma das 
quatro maiores democracias 
do mundo. E esse regime de 
governo, quando compre-
endido por todos, demons-
tra o quanto é saudável se 
conviver em uma sociedade 
plural, em harmonia com os 
contraditórios e o respeito 
indeclinável ao ordenamen-
to legal e a liberdade de ex-
pressão.

De acordo com o esta-
dista, militar e historiador 
britânico Winston Churchill 
(1874–1965), “ninguém fin-
ge que a democracia é per-

feita ou onisciente. De fato, 
diz-se que a democracia é 
a pior forma de governo 
exceto todas as outras for-
mas que foram testadas de 
tempos em tempos.” E ba-
seados nos pensamentos 
dessas ilustres personalida-
des, precisamos entender, e 
de uma vez por todas, que 
não podemos nos afastar 
os princípios democráticos 
e querer estabelecer novos 
e contrários ordenamentos 
que sugerem subversão de 
valores.

É absolutamente triste e 
lamentável que atual con-
juntura política em que vi-
ve o Brasil pareça caminhar 
para a desmoralização do 
Estado Democrático de Di-
reito. A tensão e a disputa 
sempre fizeram, e sempre 
farão, parte do jogo demo-
crático e da defesa de in-
teresses diversos da socie-
dade, todavia a regra a que 
todos estamos submetidos 
é o absoluto cumprimento 
da Constituição Federal.

As ameaças aos minis-
tros do Supremo Tribunal 
Federal, o pedido de fecha-
mento da instituição, os pe-
didos minoritários da volta 
da ditadura, as fakes news, 
o desrespeito à liberdade 
de expressão e o incentivo 

à desordem política deixa-
ram de ser fatos inimaginá-
veis em uma democracia e 
assumem ares de liberdade 
de expressão. Não são, ob-
viamente. A Constituição 
Federal proíbe qualquer 
ameaça ao regime político 
democrático e prevê pena 
de prisão para quem des-
cumprir tal dispositivo.

Um regime democrático 
só está consolidado quan-
do uma forte maioria da 
opinião pública acredita 
que os procedimentos e as 
instituições democráticas 
constituem o modo mais 
apropriado de governar a 
vida coletiva numa socie-
dade e quando o apoio a 
alternativas antissistêmicas 
é pequeno ou isolado da 
atitude predominante entre 
as forças pró-democráticas.

E é dessa forma que pre-
cisamos caminhar em um 
regime democrático, com 
zelo pela liberdade de ex-
pressão e, sobretudo, res-
peito às individualidades. 
Diante do quadro vivido, é 
bom recorrer e lembrar, por 
oportuno, o jurista Rui Bar-
bosa (1849–1923), “a pior 
democracia é preferível à 
melhor das ditaduras.” 

Paulo Alonso é jornalista.

Excesso de automatização para reduzir custos pode gerar prejuízos
Por Marco Oliveira

Substituir seres huma-
nos por máquinas, 
atendimentos huma-

nizados por robôs. Assim 
têm caminhado as empre-
sas rumo à competição por 
avanços tecnológicos, o que 
é compreensível se formos 
analisar que implementar 
tecnologias nas operações 
pode otimizar tempo, au-
mentar resultados, reduzir 
custos e ainda dar desta-
que diante da concorrência. 
Mas precisamos falar sobre 
o excesso de automatização 
dos atendimentos e o quan-
to isso pode impactar na 
qualidade e satisfação dos 
clientes.

O uso de tecnologias, 
como a inteligência artifi-
cial, se tornou comum pa-
ra qualquer companhia que 
queira se destacar no mer-
cado. Para se ter uma ideia, 
no Brasil, sete em cada dez 
empresas fazem uso de tec-
nologias digitais diversas, 
estando ferramentas digi-
tais de relacionamento com 
o cliente entre as mais em-
pregadas (25%), segundo 
dados da pesquisa feita pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI).

Mas o principal motivo 
para as empresas automatiza-
rem os atendimentos é por-
que sai muito mais barato. 
O resultado melhora quanto 
aos gastos internos, mas a 

qualidade do atendimento 
pode piorar – é aí que precisa 
existir um limite.

Entendo que há muitos 
processos e serviços em 
que a automatização pode 
resultar numa grande otimi-
zação de tempo, principal-
mente se analisarmos a área 
industrial. Mas até mesmo 
Elon Musk afirmou em en-
trevista que “os humanos 
são subestimados” ao justi-
ficar que a linha de produ-
ção altamente automatizada 
da Tesla não foi capaz de 

produzir carros na veloci-
dade estipulada.

Quando falamos da ex-
periência do consumidor, 
principalmente em canais 
de atendimento, a situa-
ção é ainda mais delicada 
e complexa. Em alguns ca-
sos, os famosos chatbots, 
softwares que trabalham e 
gerenciam trocas de men-
sagens simulando uma 
conversa humana, não dis-
ponibilizam a opção para o 
cliente percorrer o caminho 
que ele acredita ser melhor, 
como falar diretamente com 
um atendente. E quando há 
essa opção, é preciso per-
correr uma longa jornada 
de cliques em vários núme-
ros até conseguir localizar a 

opção de um atendimento 
humanizado.

Sabemos que há pessoas 
que não querem falar com 
gente, que preferem a inte-
ração com robôs. Mas tem 
gente que quer expor a sua 
dificuldade ou insatisfação 
para outro ser humano. Um 
bom exemplo é o cliente 
prime do banco e/ou ins-
tituição financeira que opta 
por pagar uma taxa extra 
para ter um nível de atendi-
mento diferente, exclusivo. 
E as pessoas idosas, aquelas 
acima de 70 anos, que nor-
malmente têm dificuldades 
para manusear e interagir 
com tecnologias? Como 
atendo a essa pessoa? Co-
mo não gerar um alto nível 

de insatisfação se, quando o 
cliente precisa se comuni-
car com a empresa, ele não 
consegue?

Para algumas empresas 
e instituições, atendimento 
automatizado é simples-
mente para reduzir custos e 
não melhorar a experiência 
– o que, futuramente, pode 
ser um “tiro no pé” para a 
imagem da marca e resulta-
dos da companhia, que po-
de até perder clientes.

Por isso, falo que é preci-
so diferenciar os serviços. O 
atendimento humanizado 
deve existir mesmo diante 
dos avanços tecnológicos.

Marco Oliveira  

é sócio-fundador da O4B.
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Ensino superior em 
Portugal sobrevive graças 
aos alunos estrangeiros

A politica educacional portuguesa que criou preços 
diferenciados para nacionais e estrangeiros no En-

sino Superior tem permitido a sobrevivência de várias in-
stituições de ensino. Até brasileiros radicados em Portugal 
pagam o valor maior, que pode ser cinco vezes superior 
ao praticado para portugueses.

A dificuldade de uma  
ocorrência de crime cibernético

Pasmem que a delegacia de crimes na internet não fun-
ciona aos domingos. Fora que a de Bonsucesso, para onde 
um leitor foi encaminhado, diz que só se pode fazer bo-
letim de ocorrência na delegacia do bairro onde se reside 
e exige cópia dos Pix, em pleno domingo de manhã, sem 
nenhum local nas redondezas para xerox.

Delícias matutinas  
no Recreio

O Artesanos Bakery é uma ótima opção para um café 
da manhã diferenciado. O croque veggie, o MiXto quente, 
a bruschetta al pesto e a de queijo brie, o buongiorno 
estão entre as delicias do menu. Para acompanhar, os pães 
de queijo de gruyère e os sucos.

Evangélicos contra Bolsonaro

Há uma parcela que cresceu nos últimos meses de pas-
tores e igrejas evangélicas que rechaçam o bolsonarismo. 
Lembram que ele imitou pessoas sem ar em suas lives, 
durante a pandemia, por exemplo, o que consideram an-
ticristão... Sabem também que é fakenews dizer que Lula 
fechará as igrejas e perseguirá os evangélicos no serviço 
público.

Substituto do Concorde

O modelo Ouverture, da startup Boom Supersonic, 
promete fazer Miami–Londres em menos de cinco horas. 
A American Airlines encomendou 20 unidades, ao preço 
unitário de US$ 200 milhões cada, que devem fazer parte 
da frota até 2025.

Os candidatos mais ricos do país

Os 20 candidatos mais ricos do país tem R$ 5,981 
bilhões em bens, ou seja, quase 25% do total declarado ao 
TSE. O mais rico é Marco Ermirio de Moraes, segundo 
suplente na chapa do Senado de Marconi Perillo. Ele 
declarou R$ 1,267 bilhão, seguido de Paulo Otávio, que 
disputa o governo do DF, com R$ 618,9 milhões em bens.

Nova presidente

Viviane Fernandes assume a presidência da Associação 
dos Embaixadores de Turismo do RJ, no próximo dia 1º de 
setembro. Sávio Neves também passa a integrar a diretoria.

Pensamento da semana

“Peço-te um único favor. Deixa-me viver da forma que 
escolhi. Não me venhas com regras, conselhos e imposições. 
Se não for para me aceitares, teu caminho pode ser seguido. 
Entenda que amar também significa aceitar e conduzir a 
interação para uma divisão de escolhas e afetos. Sou teu, sim, 
e amo-te muito, mas no fundo não posso deixar de ser eu. 
Aceitar e conviver com as diferenças é uma sábia prova de 
ardor poético. Digo poético para não pensar meramente em 
amor, mas num todo de esperança vital.”

NOVOS 
TEMPOS

Bayard Do Coutto Boiteux
professorbayardturismo@gmail.com

Acordo reduz teto de pagamento de  
futuros contratos entre Google e governo

O Ministério da 
Economia assi-
nou com o Goo-

gle Cloud um acordo que 
prevê a redução de até 35% 
no teto máximo dos valores 
gastos pelo governo federal 
em futuros contratos de so-
luções do Google Workspa-
ce. O Ministério informou 
que trata-se de uma ação 
semelhante à praticada com 
outros grandes fabricantes 
da área de tecnologia, como 

Microsoft, Oracle, VMwa-
re, REd Hat e Qlik.

O acordo visa a padroni-
zação nas licitações realiza-
das em todos os órgãos do 
governo federal, mas não 
implica aquisição dos pro-
dutos nem dispensa licita-
ções. O objetivo é o enxu-
gamento de custos para os 
cofres públicos, exercendo 
o poder de compra do go-
verno.

No caso do Google 

Workspace, a redução en-
globa 20 produtos, incluin-
do licenças educacionais e 
não educacionais. O des-
conto máximo negociado 
está no licenciamento anu-
al do Google Workspace 
Enterprise Starter – para 1 
ano e para 3 anos –, que 
chega a 35%. A média ge-
ral das reduções de preços 
é de 22%. Órgãos de ou-
tros poderes e demais en-
tes federados podem ade-

rir e também reduzir seus 
custos em futuras contra-
tações das soluções lista-
das no acordo.

Depois de assinar os 
acordos, o governo publica 
na plataforma GOV.BR os 
catálogos com o limite de 
preços a serem praticados 
em licitações dos órgãos da 
administração pública fe-
deral na área de tecnologia. 
Todos os órgãos precisam 
observar esse limite.

Eleição presidencial: entrevista  
com Eymael, um democrata-cristão
Por Jorge Priori

Conversamos com 
José Maria Eymael, 
82 anos, candidato 

a presidente pela Democra-
cia Cristã, sobre sua visão 
da economia brasileira, su-
as propostas e os motivos 
que o levaram a disputar 
seis eleições presidenciais. 
É a primeira da série de 
entrevistas com candidatos 
à Presidência da República 
este ano.

Sempre associado ao seu 
jingle, um dos mais eficien-
tes da história da política 
brasileira, e que agora con-
ta com uma versão funk, a 
história de Eymael se con-
funde com a história da De-
mocracia Cristã no Brasil e 
da própria Constituição Fe-
deral de 1988.

Como o senhor avalia o 
atual estado da economia 
brasileira?

Precário. A reforma tribu-
tária é absolutamente urgente 
para que os tributos sejam 
um fator de construção, e 
não de opressão. Eu fui vi-
ce-presidente da Comissão 
de Tributos da Constituinte 
e tenho formação acadê-
mica na área do direito e na 
área tributária. Tudo o que 
defende o contribuinte na 
constituição brasileira foi ori-
ginado nas minhas propostas 
na Assembleia Constituinte, 
como, por exemplo, o inciso 
IV do artigo 150 que proíbe 
que os tributos tenham efeito 
de confisco. Trata-se de uma 
norma revolucionária que 
constou pela primeira vez 
nas constituições brasileiras.

Aproveitando o gan-
cho da reforma tributá-
ria, na sua opinião, por 
que esta reforma não 
caminha no Congresso 
Nacional?

Porque não há determi-
nação nesse sentido. Hoje é 
fundamental que tenhamos 
uma reforma tributária pa-
ra que o processo tributário 
brasileiro seja uma coisa 
mais simples. Por exemplo, 
eu defendo o IVA (Imposto 
sobre Valor Agregado), que 
é praticado em quase todos 
os países da Europa e em 
muitos países aqui da Amé-
rica do Sul. 

Como o senhor preten-

de formar a sua base no 
Congresso?

Da mesma maneira que 
eu trabalhei na Constituinte. 
Lá, nós éramos apenas cin-
co deputados federais cons-
tituintes. Quando terminou 
a Constituinte, eu fiquei en-
tre os 15 constituintes com 
maior número de propostas 
aprovadas, 145 no total. Pa-
ra isso, foi necessário ouvir 
contrários, se não jamais 
eu poderia ter conseguido 
aprovar o que eu aprovei.

Por exemplo, por que foi 
possível o barateamento 
dos combustíveis? Porque 
coloquei na Constituição, 
no inciso III, do parágrafo 
segundo do artigo 155, que 
estabelece que o ICMS po-
de ser seletivo conforme a 
essencialidade do produto. 
Então o que o Governo 
Federal fez, com o apoio 
do Congresso? Aprovou a 
Lei Complementar 18 de 
2022, que estabeleceu que 
os combustíveis são essen-
ciais. Ao definir os combus-
tíveis como essenciais, eles 
puderam ser agasalhados 
na norma constitucional 
que coloquei na Constitui-
ção, ou seja, o ICMS pode 
ser menor ou zero para os 
produtos mais necessários, 
assim como pode ser mais 
elevado para os produtos 
supérfluos.

Como o senhor preten-
de blindar as estatais e os 
fundos de pensão contra 
a corrupção?

Detectando a corrupção 
no nascedouro. Todo políti-
co corrupto é um serial kil-
ler. Eles desviam um dinhei-
ro que mata. Muitas vezes é 
preferível você identificar e 
combater a corrupção no 
seu nascedouro. Por isso 
que nós defendemos um 
processo de análise nacio-
nal, enraizada, detectando 
a corrupção no seu nasce-
douro. É fácil? Não, não é 
fácil, mas tem que haver es-
sa determinação.

O senhor já tem em 
mente quem será o seu 
ministro da economia?

Tenho alguns nomes, 
mas não quero revelá-los 
agora, se não dá ciúme.

O senhor pretende pri-
vatizar estatais?

A Petrobras. Ela deve-

rá ser privatizada, mas não 
acho que hoje seja o mo-
mento. Agora, o que nós 
temos que buscar em ter-
mos de combustíveis é a 
autossuficiência. Hoje nós 
importamos 30%. Ou seja, 
se nós nos afastarmos des-
se modelo de compra pe-
los preços internacionais, 
nós não teremos condições 
de continuar com 30% de 
importação. Temos que 
avançar para sermos autos-
suficientes na área de com-
bustíveis.

Como ser autossuficien-
te na área de combustíveis? 
Faço essa pergunta pois há 
anos se discute isso, mas 
não se avança nesse assun-
to.

Nós temos apenas duas 
refinarias. Isso é inexplicá-
vel. Por que isso? É para 
continuarmos importando? 
Tem que haver determina-
ção e iniciativa.

O futuro do Brasil está 
dentro ou fora do Merco-
sul?

O Brasil tem que ter uma 
presença maior no Merco-
sul. Nós temos condição de 
ter liderança.

Mas se o Brasil saísse, 
ele não poderia firmar 
um acordo bilateral com 
o próprio Mercosul e fi-
car livre para firmar acor-
dos com outros países?

Essa pode ser uma ver-
tente interessante, mas o 
Brasil liderar o Mercosul 
seria uma coisa extraordiná-
ria. Ele tem força para isso. 
Nós somos a maior econo-
mia do bloco, que tem que 
ter a liderança brasileira. 
Uma postura construtiva. 
Infelizmente, não é o que 
nós temos, principalmente 
nesse governo atual.

O Brasil é um país ob-
cecado pelo curto prazo, 
relegando visões estratégi-
cas ao décimo plano. Co-
mo mudar esse quadro?

Esse é um bom trabalho 
para economistas, e é por 
isso que eu estou me cer-
cando deles. Não falo e não 
dou palpite naquilo que não 
conheço bem.

O senhor é a favor de 
que ministros do STF te-
nham um mandato com 

data de início e data de 
fim para o exercício da 
atividade?

Totalmente favorável. 
Eu também sou favorável 
que sejam as entidades que 
apontem uma lista tríplice, e 
que o presidente possa es-
colher dentro dessa lista trí-
plice, mas que ele não tenha 
o poder de decisão sobre a 
escolha de ministros.

Como o senhor vê o 
atual quadro de polariza-
ção existente no país?

Trata-se de uma polariza-
ção que se baseia em fatos 
relevantes, no sentido de 
que de um lado nós temos 
um ex-presidente que é 
candidato à presidência da 
República pela sexta vez, e 
do outro lado um candidato 
que não quer deixar o pos-
to e fica falando coisas que 
criam uma sensação de in-
segurança.

E por que eu dei ênfase 
ao candidato que concorre 
pela sexta vez? Porque eu 
também sou candidato pela 
sexta vez à presidência da 
República. É a primeira vez 
na nossa história que dois 
brasileiros, na mesma elei-
ção, disputam uma eleição 
para presidente pela sexta 
vez. Isso vai fazer parte da 
história.

Caso o senhor não pas-
se para o segundo turno e 
se confirme uma disputa 
entre o presidente Bol-
sonaro e o ex-presidente 
Lula, quem o senhor de-
verá apoiar?

Eu não tenho condição 
de responder essa pergunta, 
pois vou estar no segundo 
turno.

O Brasil tem futuro ou 
está fadado a repetir os 
mesmos erros de sem-
pre?

O Brasil tem um futuro 
magnífico. Nós temos tudo. 
Nós temos a terra, os brasi-
leiros e a esperança. A espe-
rança que move o mundo. 
Pode confiar no Brasil. Vai 
dar certo.

A íntegra da entrevista 
do candidato José Maria 
Eymael está publicada em 
monitormercantil.com.br/
eleicao-presidencial-entre-
vista-com-eymael-um-de-
mocrata-cristao
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Alerj discute tombamento 
do Engenhão
Flamenguista raiz, o presidente da Alerj, deputado An-

dré Ceciliano (PT), assina o projeto de lei de tomba-
mento do Estádio Nílton Santos, no bairro do Engenho de 
Dentro, no Rio. Conhecido como Engenhão, o estádio é a 
sede do time do Botafogo de Futebol e Regatas. Construí-
do para sediar os jogos Pan-Americanos de 2007, o estádio 
tornou-se um dos mais importantes equipamentos espor-
tivo e social do Rio de Janeiro e seu tombamento impedirá 
no futuro sua demolição e transferência definitiva de suas 
atividades esportivas e sociais.

Mais investimentos  
em inovação tecnológica

Ao participar do lançamento do Rio Innovation Week, o 
deputado André Ceciliano defendeu a importância do inves-
timento em inovação tecnológica para gerar novos postos de 
emprego no Estado do Rio. Segundo ele, o estado é um po-
lo de inovação, tecnologia e de conhecimento, mas é preciso 
atrair investidores para se discutir o futuro nessas áreas tão 
importantes para o crescimento econômico e social.

Carona na renovação da frota
O projeto de lei criando uma linha de microcrédito de 

até R$ 80 mil exclusivamente para a renovação da frota dos 
táxis foi aprovado na Alerj com uma emenda que estende 
o benefício. O financiamento também será destinado para 
a aquisição de vans, kombis e motocicletas, desde que o 
requerente comprove que tem concessão pública para ex-
ploração de transporte. Há ainda a determinação para que 
se priorize a aquisição de veículos fabricados no estado.

Val Ceasa

Influenciador com  
carteira assinada

O deputado Val 
Ceasa (Patriota) de-
fende a regulamen-
tação da profissão 
de influenciador 
digital no Estado 
do Rio de Janei-
ro. O parlamentar 
argumenta que a 
atividade é uma 
profissão dos tem-
pos modernos, já 
exercida por muitas 
pessoas, e precisa 
ser regulamentada.

Mais segurança nas escolas
Tramita na Alerj projeto de lei assinado pelo deputado 

Sérgio Louback (PSC) tornando obrigatória a instalação de 
câmeras de segurança nas escolas e creches públicas e privadas 
do Rio. O parlamentar afirma que o monitoramento das áreas 
externas e internas vai melhorar a segurança.

SETOR INTEGRADO DO CONDOMÍNIO ALDEIA DO MAR
“EDITAL DE CONVOCAÇÃO”

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Atendendo determinação da Sra. Síndica, vimos pelo presente, convocar os 
Senhores Condôminos para comparecerem à Assembleia Geral Extraordi-
nária do Setor Integrado do Condomínio Aldeia do Mar, que será realizada 
no próximo dia 25 de Agosto de 2022, quinta-feira, no  salão de ginástica 
do Clube do Condomínio, às 19:00 horas em primeira convocação com o 
“quorum” legal, ou às 19:30 horas, em segunda e última convocação com 
qualquer número de presentes, para discutirem e deliberarem sobre os se-
guintes assuntos constantes da Ordem do Dia: 1. Deliberação e aprovação 
das contas do período – 07/2021 a 06/2022; 2. Deliberação e aprovação da 
previsão orçamentária – 2022/2023; 3. Homologação dos novos membros 
do Colegiado da Administração e eleição do Conselho Consultivo, onde 
este último, indicará o representante legal do empreendimento Setor 
Integrado Aldeia do Mar; e 4. Assuntos Gerais. Para votação na assem-
bleia, o condômino deverá estar quite com as quotas condominiais cor-
respondentes à(s) sua(s) unidade(s) no condomínio que se vencerem até 
a data da assembleia (Artigo 1.335 III, do Código Civil). O representante 
de condômino deverá estar munido de procuração outorgada com obser-
vância das normas legais, inclusive com firma reconhecida (Parágrafo 
2º do art. 654 do Código Civil). Em caso de instrumento de procuração 
confeccionado de modo eletrônico, com assinatura digital, o mesmo 
deve ser encaminhado para o email gerencia5@protel.com.br, com an-
tecedência mínima de 48h (quarenta e oito horas) da data da assembleia, 
com a indicação do endereço eletrônico ou do procedimento necessário 
para aferição de sua autenticidade, sem o que não será aceito, sendo 
vedada sua eventual verificação no ato da assembleia. 

Rio de Janeiro, 11 de Agosto de 2022.
PROTEL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA

Alfredo Lopes de Souza Júnior - Diretor

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DE 2022 DA COOPROLAGOS - COOPERATIVA 

DE CONSUMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
A Presidenta da COOPROLAGOS - COOPERATIVA DE CONSUMO 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ 31.727.108/0001-04, 
NIRE 334.0005696-5, Inscrição Estadual nº 11.270.735, com sede 
na Travessa Mário Fischer nº 471, área A quadra 4, lote 28, sala 03, 
bairro Passagem, Cabo Frio/RJ, CEP 28906-390, convida seus vinte e 
dois (22) associados, para comparecer em sua sede no dia 29/08/2022 
com primeira chamada as 18:00h, segunda chamada as 19:00h e 
terceira e última chamada as 20:00h,para a SEGUNDA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2022, com a seguinte pauta: (1) 
Entrada e saída de associados; (2) Candidatura, eleição e posse de 
cargos vacantes. Cabo Frio/RJ, 19 de agosto de 2022. Daniele da 
Silveira Bastos Costa - CPF nº 084.418.387-39 - Diretora Presidenta.

MINERAÇÕES BRASILEIRAS REUNIDAS S.A. - MBR
(Companhia Fechada) CNPJ/ME 33.417.445/0001-20 NIRE 333.0034109-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 DE JUNHO DE 2022

(Certidão de seu arquivamento na JUCERJA)
A ata acima mencionada, publicada de forma digital e impressa no Jornal 
Monitor Mercantil no dia 14/06/2022, foi arquivada na Junta Comercial do 
Estado do Rio de Janeiro, conforme certidão abaixo: “Junta Comercial do 
Estado do Rio de Janeiro - Certifico o arquivamento 5047307 de 16/08/2022. 
Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

André Ceciliano

Val Ceasa

Rio pode ter fomento de 
áreas produtoras de petróleo
O Programa Esta-

dual de Fomento 
e Desenvolvimen-

to das Áreas Produtoras de 
Petróleo e Gás (Propetro) 
pode ser criado no Estado 
do Rio. É o que propõe o 
Projeto de Lei 5.191/21, de 
autoria dos parlamentares 
que participaram da Comis-
são Parlamentar de Inqué-
rito (CPI) dos Royalties e 
Participações do Petróleo e 
Gás, que foi aprovado pela 
Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj), em segunda discus-
são, nesta quinta-feira. O 
texto segue para o gover-
nador Cláudio Castro, que 
tem até 15 dias úteis para 
sancioná-lo ou vetá-lo.

A norma estabelece que 
os órgãos do Executivo 
desenvolvam políticas de 
apoio, parceria e orienta-
ção técnica aos municípios 
produtores de petróleo e 
gás para promover: a troca 
de informações jurídicas e 
fiscais para a ampliação da 
arrecadação do estado e dos 
municípios com royalties e 
participações governamen-
tais; a realização de pro-

gramas de capacitação que 
possibilitem aos servidores 
melhores condições de fis-
calizar as atividades desen-
volvidas pelas empresas 
exploradoras de petróleo 
e gás; a concepção de uma 
política estadual de atração 
de investimentos, com en-
foque nas atividades com-
plementares da indústria 
petrolífera; a construção de 
estudos técnicos com base 
na identificação das poten-
cialidades econômicas dos 
municípios produtores e de 
seus municípios vizinhos; 
a licitação e a realização de 
obras de infraestrutura.

O projeto também de-
termina que o Governo do 
Estado incentive a transição 
para uma matriz energética 
menos dependente de com-
bustíveis fósseis. Segundo a 
medida, deverão ser analisa-
das e estudadas as alternati-
vas mais viáveis, observadas 
as experiências estaduais e 
nacionais mais avançadas, 
objetivando a racionaliza-
ção da utilização do petró-
leo e do gás, garantindo 
mecanismos que permitam 
a mitigação das emissões de 

carbono e o financiamento 
das fontes de energias reno-
váveis não poluentes.

O texto ainda estabelece 
que as informações repas-
sadas entre o estado e os 
municípios tenham que ser 
padronizadas, de modo a 
gerar isonomia e eficiência 
no compartilhamento de da-
dos. A execução das políticas 
deverá ser coordenada pela 
Secretaria de Estado de Fa-
zenda, a quem os municípios 
deverão formalizar seu inte-
resse em aderir ao programa. 
“O objetivo é promover a 
implementação de políticas 
públicas com vistas à amplia-
ção da arrecadação estadual”, 
justifica Luiz Paulo (PSD), 
que foi o presidente da CPI 
dos Royalties.

Também assinam o texto 
os deputados Chico Macha-
do (SDD), Martha Rocha 
(PDT), Célia Jordão (PL), 
Waldeck Carneiro (PSB), 
Noel de Carvalho (SDD), 
Carlos Macedo (REP), Dio-
nísio Lins (PP), Rodrigo 
Amorim (PTB), Enfermeira 
Rejane (PCdoB), Rosenverg 
Reis (MDB) e Alexandre 
Freitas (Pode), além do ex-

-deputado Márcio Pacheco.
A CPI dos Royalties pos-

sibilitou o aumento da arre-
cadação estadual em R$ 2,7 
bilhões no ano de 2021. O 
aumento de 28% foi pos-
sível devido à assinatura 
do convênio, mediado pela 
CPI, entre a Agência Nacio-
nal de Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP) e 
a Secretaria de Estado de 
Fazenda (Sefaz), celebrado 
em junho de 2021.

Na época, a CPI estimou 
que, até 2030, o estado ar-
recade R$ 25 bilhões com 
o aumento das fiscalizações 
dos repasses - desse valor, 
R$ 20 bilhões se referem ao 
que deixou de ser arrecada-
do nos últimos dez anos. “A 
CPI destampou uma caixa 
de Pandora e o Estado do 
Rio de Janeiro pode recupe-
rar até 2030 mais de R$ 25 
bilhões. Foram nove meses 
de investigação sobre os 
abatimentos absurdos das 
participações especiais re-
ferentes aos afretamentos 
contratados no exterior, as 
depreciações e as provisões 
para abandono”, declarou 
Luiz Paulo.

Comércio carioca vendeu mais 3,2% no 1º semestre

As vendas do comér-
cio na Cidade do 
Rio de Janeiro cres-

ceram 3,2% no acumulado 
de janeiro/junho de 2022 
em relação ao mesmo pe-
ríodo de 2021 de acordo 
com a pesquisa Termôme-
tro de Vendas divulgada 
pelo Clube de Diretores 
Lojistas do Rio de Janeiro 
(CDL-Rio), que ouviu cer-
ca de 350 estabelecimen-
tos comerciais.

O levantamento mostra 
que, à exceção de janeiro, 
os outros cinco meses do 
semestre foram de vendas 
positivas, apesar de não 
atingirem as desejadas ex-
pectativas: janeiro (-1,1%), 

fevereiro (0,6%), março 
(0,5%), abril (1%), maio 
(1,2%) e junho (1%).

O presidente do CDL-
-Rio, Aldo Gonçalves, dis-
se que o resultado positivo 
do primeiro semestre tam-
bém foi estimulado por vá-
rias iniciativas dos lojistas, 
entre elas o alongamento 
dos prazos de financia-
mentos, lançamento de 
produtos (especialmente 
nos segmentos de moda, 
brinquedos e confecções), 
promoções, descontos e 
liquidações. Além disso 
os programas de recupe-
ração dos inadimplentes 
proporcionou o aumento 
das quitações de dívidas e 

reabilitou os consumido-
res para novas compras, 
influenciou bastante no 
resultado.

Segundo a pesquisa os 
melhores desempenhos 
foram dos setores de cal-
çados (4,5%), confecção e 
moda infantil (4,1%) e te-
cidos (3%) no ramo mole; 
e eletrodomésticos (3,5%), 
móveis (3%), joias (2,5%) e 
óticas (2,5%) no ramo duro.

Já balanço realizado pe-
la Associação Brasileira de 
Shopping Centers (Abras-
ce) com base em levanta-
mentos do Índice Cielo 
de Varejo em Shopping 
Centers (ICVS-Abrasce), 
apontou que o setor de 

shopping centers registrou 
um aumento de 38,2% nas 
vendas no segundo trimes-
tre de 2022 (abril, maio e 
junho) sobre o mesmo perí-
odo do ano passado. Assim 
como no primeiro trimestre 
(janeiro, fevereiro e março), 
quando cresceu 34,8%, na 
comparação com o referido 
intervalo de 2021, o setor 
apresentou um forte cresci-
mento.

Ainda segundo o levan-
tamento, em relação ao se-
gundo trimestre de 2019, no 
período de pré-pandemia, 
os resultados indicam que o 
setor segue em uma gradual 
retomada e contou com um 
crescimento de 4,3%.

MODAL CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 40.415.070/0001-25  –  NIRE 3330033665-6

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas a comparecerem na Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) que será realizada 
no dia 26 de agosto de 2022, às 14h, na sede social da Companhia, localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, salão 501, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040, 
para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) aprovar o aumento do capita social da Companhia dos atuais 
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) para R$ 435.000.000,00 (quatrocentos e trinta e cinco milhões de reais), 
mediante a incorporação da reserva de lucros, no montante de R$ 425.000.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco 
milhões de reais) sem a modificação no número de ações de emissão da Companhia, nos termos do artigo 169, 
parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações; e (ii) em virtude da deliberação anterior, aprovar a alteração do 
caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do capital social.

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2022.
Cristiano Maron Ayres 

Diretor Executivo
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SUL CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/ME nº 43.277.147/0001-36 - NIRE 3530057560-1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 9 DE MARÇO DE 2022
1. DATA, LOCAL E HORA: Aos 9 dias do mês de março de 2022, às 10:00 horas, na sede social da SUL CONCESSÕES E PARTICI-
PAÇÕES S.A., localizada na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, conjunto 31, Jardim Paulistano, CEP 01451-000, na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, na 
forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em razão 
da presença de acionista titular de 100% (cem por cento) das ações de emissão da Companhia, conforme assinaturas lançadas 
no livro de registro de presença de acionistas da Companhia. 3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Denis Lacerda de 
Queiroz e secretariados pelo Sr. Lucas Bittencourt Lacreta. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a alteração do objeto social da 
Companhia; e (ii) a consolidação do estatuto social da Companhia; e (iii) a autorização à administração da Companhia para a 
prática de todos os atos necessários à implementação das matérias aprovadas. 5. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão, 
o acionista único, sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberou e aprovou o quanto segue: (i) Foi aprovada a alteração do 
objeto social da Companhia, que passará a ser o seguinte: (a) Participar no capital social de outras sociedades, no Brasil e no 
exterior, que desenvolvam atividades de investimento e gestão de recursos hídricos e ativos de saneamento relacionados à (i) 
captação, reserva, tratamento, distribuição e/ou reuso de água; (ii) coleta, transporte, tratamento, disposição final e reuso de 
esgoto; (iii) implantação, projetos de engenharia e estudos ambientais, operação e manutenção de sistemas de água e esgoto, 
incluindo contratos de concessão de serviços públicos, contratos de locação de ativos, projetos de parcerias públicos privadas 
na área de engenharia ambiental e/ou todo tipo de contrato para gestão de infraestrutura de água, água de reuso, esgoto, e 
outros efluentes para terceiros; (iv) implantação, projetos de engenharia e estudos ambientais, operação e manutenção de trata-
mento de água, esgoto e efluentes diversos, inclusive para fins de reutilização; (v) prestação de serviços especializados na ges-
tão de perdas, incluindo cadastro físico e comercial, otimização da setorização, controle de pressão, pesquisa de vazamentos, 
gestão de redes, combate à fraude/prevenção e correção de adulteração na medição, macro e micro medição; (vi) prestação de 
serviços especializados em gestão comercial e backoffice; (vii) prestação de serviços de cadastro, leitura de hidrômetros, fatu-
ramento, arrecadação, atendimento ao público, emissão de ordens de serviço, corte, religação e supressão de ligação, cobrança 
e atendimento presencial e remoto de clientes; e (b) Realizar e executar, no Brasil e/ou no exterior, direta ou indiretamente, 
incluindo através de prestação de serviços de operação e manutenção e assistência técnica, qualquer dos negócios e atividades 
indicados nos subitens da alínea (a) anterior. Assim, o Artigo 4º do estatuto social da Companhia passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Artigo 4º - A Companhia tem por objeto social exercer as seguintes atividades: (a) Participação no capital social de 
outras sociedades, no Brasil e no exterior, que desenvolvam atividades de investimento e gestão de recursos hídricos e ativos de 
saneamento relacionados à (i) captação, reserva, tratamento, distribuição e/ou reuso de água; (ii) coleta, transporte, tratamen-
to, disposição final e reuso de esgoto; (iii) implantação, projetos de engenharia e estudos ambientais, operação e manutenção 
de sistemas de água e esgoto, incluindo contratos de concessão de serviços públicos, contratos de locação de ativos, projetos 
de parcerias públicos privadas na área de engenharia ambiental e/ou todo tipo de contrato para gestão de infraestrutura de 
água, água de reuso, esgoto, e outros efluentes para terceiros; (iv) implantação, projetos de engenharia e estudos ambientais, 
operação e manutenção de tratamento de água, esgoto e efluentes diversos, inclusive para fins de reutilização; (v) prestação 
de serviços especializados na gestão de perdas, incluindo cadastro físico e comercial, otimização da setorização, controle de 
pressão, pesquisa de vazamentos, gestão de redes, combate à fraude/prevenção e correção de adulteração na medição, macro 
e micro medição; (vi) prestação de serviços especializados em gestão comercial e backoffice; (vii) prestação de serviços de 
cadastro, leitura de hidrômetros, faturamento, arrecadação, atendimento ao público, emissão de ordens de serviço, corte, reli-
gação e supressão de ligação, cobrança e atendimento presencial e remoto de clientes; e (b) realizar e executar, no Brasil e/ou 
no exterior, direta ou indiretamente, incluindo através de prestação de serviços de operação e manutenção e assistência técnica, 
qualquer dos negócios e atividades indicados nos subitens da alínea (a) anterior. ” (ii)  Em decorrência da deliberação acima, 
foi aprovada a consolidação do estatuto social da Companhia, que passará a vigorar, a partir da presente data, com a redação 
constante do Anexo I à presente ata. (iii) Por fim, fica autorizado que diretores da Companhia pratiquem todas as medidas e 
tomem todas as providências que se fizerem necessárias à execução e implementação das deliberações ora aprovados, incluin-
do, mas sem limitação, os registros, arquivamentos e publicações necessários. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser 
tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos da 
assembleia extraordinária pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio. Após a lavratura da ata da assembleia 
extraordinária, a presente ata foi lida, conferida, achada conforme e aprovada e, encerrados os trabalhos, foi então assinada por 
todos os presentes. Mesa: Denis Lacerda de Queiroz – presidente; e Lucas Bittencourt Lacreta – secretário. Acionista presente: 
Norte Saneamento S.A., representado por seus diretores Lucas Bittencourt Lacreta e Denis Lacerda de Queiroz. São Paulo/SP, 9 
de março de 2022. Certifico que a presente ata confere com a original, lavrada em livro próprio. Mesa: Denis Lacerda de Queiroz 
- Presidente da Mesa, Lucas Bittencourt Lacreta - Secretário da Mesa. Acionista: NORTE SANEAMENTO S.A., Denis Lacerda de 
Queiroz - Diretor; Lucas Bittencourt Lacreta - Diretor.
ANEXO I: ESTATUTO SOCIAL: CAPÍTULO I: DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO E OBJETO: Art. 1º - A SUL CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES 
S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações regida pelo presente estatuto social e pela legislação aplicável, em especial pela lei 
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). Art. 2º - A Companhia tem sede e foro na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.144, conjunto 31,  Jardim Paulistano, CEP 01451-000, podendo abrir, 
transferir ou encerrar filiais, escritórios, agências e representações em qualquer parte do território nacional ou no exterior, observa-
das as exigências legais e estatutárias aplicáveis. Art. 3º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Artigo 4º - A Com-
panhia tem por objeto social exercer as seguintes atividades: (a)  Participar no capital social de outras sociedades, no Brasil e no 
exterior, que desenvolvam atividades de investimento e gestão de recursos hídricos e ativos de saneamento relacionados à (i) cap-
tação, reserva, tratamento, distribuição e/ou reuso de água; (ii) coleta, transporte, tratamento, disposição final e reuso de esgoto; 
(iii) implantação, projetos de engenharia e estudos ambientais, operação e manutenção de sistemas de água e esgoto, incluindo 
contratos de concessão de serviços públicos, contratos de locação de ativos, projetos de parcerias públicos privadas na área de 
engenharia ambiental e/ou todo tipo de contrato para gestão de infraestrutura de água, água de reuso, esgoto, e outros efluentes 
para terceiros; (iv) implantação, projetos de engenharia e estudos ambientais, operação e manutenção de tratamento de água, es-
goto e efluentes diversos, inclusive para fins de reutilização; (v) prestação de serviços especializados na gestão de perdas, incluin-
do cadastro físico e comercial, otimização da setorização, controle de pressão, pesquisa de vazamentos, gestão de redes, combate 
à fraude/prevenção e correção de adulteração na medição, macro e micro medição; (vi) prestação de serviços especializados em 
gestão comercial e backoffice; (vii) prestação de serviços de cadastro, leitura de hidrômetros, faturamento, arrecadação, atendi-
mento ao público, emissão de ordens de serviço, corte, religação e supressão de ligação, cobrança e atendimento presencial e re-
moto de clientes; e (b)  Realizar e executar, no Brasil e/ou no exterior, direta ou indiretamente, incluindo através de prestação de 
serviços de operação e manutenção e assistência técnica, qualquer dos negócios e atividades indicados nos subitens da alínea (a) 
anterior. CAPÍTULO II: CAPITAL SOCIAL E AÇÕES: Art. 5º - O capital social da Companhia é de R$ 7.000.500,00 (sete milhões e 
quinhentos reais), representado por 7.000.500 (sete milhões e quinhentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. O 
capital social encontra-se totalmente subscrito e integralizado. Parágrafo 1º - Cada ação ordinária confere a seu titular o direito a 
um voto nas deliberações da assembleia geral, as quais serão tomadas na forma deste estatuto social e da legislação aplicável. 
Parágrafo 2º - É vedado à Companhia, em qualquer hipótese, emitir partes beneficiárias bem como manter tais títulos em circula-
ção. Parágrafo 3º - As ações são indivisíveis em relação à Companhia que não reconhecerá mais que um proprietário para exercer 
os direitos a elas inerentes. Parágrafo 4º - Todas as ações de emissão da Companhia serão lavradas nos livros próprios da Compa-
nhia em nome de seus titulares. CAPÍTULO III: ASSEMBLEIA GERAL: Art. 6º - Os acionistas se reunirão em assembleia geral ordina-
riamente nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que 
necessário, observadas em sua convocação, instalação e deliberações as disposições legais aplicáveis e o presente estatuto social. 
Art. 7º - A assembleia geral será presidida por qualquer dos diretores. O presidente da assembleia geral convidará outra pessoa, 
dentre os presentes, incluindo eventuais advogados convidados por ele para acompanhar a assembleia, para atuar como secretário. 
Art. 8º - As decisões da assembleia geral, ressalvados quóruns superiores previstos em lei, serão tomadas por maioria qualificada, 
ou seja, mediante voto favorável de acionistas titulares de ações com direito a voto representativas da maioria do capital social 
votante da Companhia, não se computando os votos em branco. Art. 9º - À assembleia geral compete as atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei das S.A.. CAPÍTULO IV: DIRETORIA: Art. 10 - A Companhia será administrada por uma Diretoria composta por 2 
(dois) Diretores sem designação específica, residentes no País, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, ob-
servado o disposto neste Estatuto. Parágrafo Primeiro. A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro de “Atas das 
Reuniões da Diretoria”. Os Diretores reeleitos serão investidos nos seus cargos pela própria Assembleia Geral, dispensadas quais-
quer outras formalidades. Parágrafo Segundo. O mandato da Diretoria será de 02 (dois) anos, permitida a reeleição, sendo o 
mandato prorrogado, automaticamente, até a eleição e posse dos respectivos substitutos. Parágrafo Terceiro - A remuneração dos 
Diretores será fixada pela Assembleia Geral. Art. 11. A Diretoria terá plenos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, 
para a prática de todos os atos e realização de todas as medidas que se relacionarem com o objeto social, observado o disposto 
neste Estatuto. Parágrafo Primeiro. Exceto pelo quanto disposto no Art. 13 abaixo, a representação ativa e passiva da Companhia 
nos atos e operações de gestão ordinária dos negócios sociais, em quaisquer documentos ou atos que importem responsabilidade 
ou obrigação para a Companhia ou que a exonere de obrigações para com terceiros, incumbirão e serão obrigatoriamente praticados: 
(a) por 2 (dois) Diretores em conjunto; ou (b) por um Diretor, em conjunto com 1 (um) procurador constituído na forma do Artigo 12 
abaixo; ou (c) por 1 (um) ou mais procuradores, observados os termos do Artigo 12 deste Estatuto. Art. 12. Os Diretores da Compa-
nhia poderão, em conjunto, constituir procuradores em nome da Companhia para, em conjunto ou separadamente, representar a 
Companhia e praticar os atos e operações que vierem a ser especificados nos respectivos instrumentos de mandato. Os instrumen-
tos de procuração deverão conter, com exceção daqueles para fins judiciais, prazo de validade determinado, que não poderá exceder 
a 1 (um) ano. Art. 13. A Companhia poderá ser representada por somente um diretor ou por um procurador mediante procuração 
emitida na forma do Artigo 12 acima, na prática dos seguintes atos: (a) representação da Companhia perante a Infraestrutura de 
Chaves Brasileiras – ICP-Brasil e todas as autoridades certificadoras, inclusive a Certisign Certificadora Digital, Serasa Experian, 
Valid Certificadora Digital, Soluti Certificação Digital, AC Digitalsign, SERPRO ou qualquer outra, para emissão, renovação ou revo-
gação de certificado digital do tipo A1, A3 ou qualquer outro tipo existente ou que venha a ser criado; e (b) representação da Com-
panhia perante órgãos da administração pública federal, estadual ou municipal, notadamente e sem limitação a Secretaria da 
Receita Federal, Secretarias de Estado da Fazenda, Secretarias Municipais da Fazenda, Corpo de Bombeiros, Juntas Comerciais, 
Ministério da Agricultura, Ministério do Trabalho, e perante o poder judiciário, inclusive para receber citações e para comparecer em 
juízo. Art. 14. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de Diretores, procuradores, 
empregados ou funcionários que a envolverem em quaisquer obrigações ou responsabilidades relativas a negócios e/ou operações 
estranhas ao seu objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros. CAPÍTULO 
V: CONSELHO FISCAL: Art. 15 - O conselho fiscal da Companhia é um órgão não permanente e será instalado pela assembleia geral 
a pedido de acionista, nos termos da legislação aplicável, tendo a composição, os poderes e as funções previstos em lei. CAPÍTULO 
VI: EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DIVIDENDOS: Art. 16 - O exercício social da Companhia terá início em 1º 
de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social serão levantadas as demonstrações financei-
ras exigidas por lei. Art. 17 - As demonstrações financeiras e contábeis da Companhia deverão ser auditadas por auditores indepen-
dentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários. Art. 18 - Após efetuados os ajustes previstos em lei e a retenção para a 
constituição das reservas legais, a assembleia geral deliberará sobre a destinação do saldo do lucro líquido, mediante proposta da 
administração e de opinião prévia do conselho fiscal, se instalado, observadas as disposições legais aplicáveis, sendo que ao menos 
25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido será distribuído aos acionistas, proporcionalmente às suas participações no capital 
social da Companhia, a título de dividendos obrigatórios. Art. 19 - A Companhia poderá preparar demonstrações financeiras em 
períodos menores e distribuir dividendos intermediários com base nos resultados apurados em tais demonstrações ou à conta de 
lucros acumulados ou de reserva de lucros. Art. 20 - A Companhia poderá creditar ou pagar aos acionistas juros sobre o capital 
próprio. As importâncias pagas ou creditadas pela companhia a título de juros sobre o capital próprio poderão ser imputadas ao 
valor do dividendo mínimo obrigatório. CAPÍTULO VII: LIQUIDAÇÃO: Art. 21 - A Companhia deverá entrar em liquidação nos casos 
previstos em lei, cabendo à assembleia geral eleger o liquidante. CAPÍTULO VIII: RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS: Art. 22 - Toda e 
qualquer controvérsia oriunda deste Estatuto ou à constituição, operação, gestão e funcionamento da Companhia e que não possam 
ser solucionadas amigavelmente será resolvida por meio de arbitragem. A arbitragem será realizada em português, aplicando-se as 
leis brasileiras, e será administrada pela Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM) da B3 (“Câmara”), por meio das regras contidas 
no regulamento da Câmara (“Regulamento”). Parágrafo Primeiro - O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros, compe-
tindo à(s) parte(s) requerente(s) (em conjunto) nomear 1 (um) árbitro de sua confiança e à(s) parte(s) requerida(s) (em conjunto) 
nomear 1 (um) árbitro de sua confiança, e o 3º (terceiro) será indicado de comum acordo pelos árbitros, sendo certo que os árbitros 
substitutos serão indicados pelo presidente da Câmara. O árbitro escolhido pela(s) parte(s) requerente(s) deverá ser nomeado no 
requerimento de arbitragem; o árbitro escolhido pela(s) parte(s) requerida(s) deverá ser nomeado na comunicação de aceitação da 
arbitragem e o terceiro árbitro deverá ser nomeado no prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da aceitação do árbitro da(s) parte(s) 
requerida(s). Parágrafo Segundo - O tribunal arbitral terá sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e o procedimento ar-
bitral será conduzido na língua portuguesa. Parágrafo Terceiro - Salvo quando de outra forma disposto na decisão arbitral, a(s) 
parte(s) requerente(s) e requerida(s) pagará(ão) os honorários, custas e despesas do respectivo árbitro que tiver(em) indicado, ra-
teando-se entre as parte(s) requerida(s), de um lado, e parte(s) requerente(s), de outro lado, os honorários, custas e despesas do 
terceiro árbitro na proporção de 50% (cinquenta por cento). Caso haja mais de uma parte em um dos polos do procedimento arbitral, 
os honorários, custas e despesas alocados a referido polo serão rateados de forma igual entre elas. Parágrafo Quarto - Escolhidos 
os árbitros, as partes instalarão o procedimento arbitral perante a Câmara. Parágrafo Quinto. Os procedimentos arbitrais deverão 
ser conduzidos de maneira sigilosa. Parágrafo Sexto - Qualquer ordem, decisão ou determinação arbitral será definitiva e vincula-
tiva, constituindo título executivo judicial vinculante, obrigando as partes a cumprir o determinado na decisão arbitral, independen-
temente de execução judicial. Parágrafo Sétimo - Em face da presente cláusula compromissória, toda e qualquer medida cautelar 
deverá ser requerida ao tribunal arbitral e cumprida por solicitação do referido tribunal arbitral ao juiz estatal competente, no foro 
eleito conforme o Parágrafo Oitavo abaixo. Parágrafo Oitavo - Caso qualquer controvérsia baseada em matéria decorrente de ou 
relacionada a este Estatuto, ou à constituição, operação, gestão e funcionamento da Companhia, não possa, por força de lei, ser 
dirimida pela via arbitral, bem como para a obtenção das medidas coercitivas ou cautelares antecedentes, anteriores, vinculantes 
ou temporárias, bem como para o início obrigatório no procedimento arbitral, nos termos do Artigo 7º da Lei nº 9.307/96, fica eleito 
o foro da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. 
CAPÍTULO IX: DISPOSIÇÕES GERAIS: Art. 23 - A Companhia disponibilizará aos acionistas os contratos com partes relacionadas, 
acordos de acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da 
Companhia. Art. 24 - A Companhia observará o disposto no inciso V, do artigo 8º, da Instrução CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016, 
na hipótese de obtenção de registro de companhia aberta categoria A. Art. 25 - Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições 
legais vigentes. São Paulo, 9 de março de 2022. Mesa: Denis Lacerda de Queiroz - Presidente da Mesa, Lucas Bittencourt Lacreta 
- Secretário da Mesa. Acionista: NORTE SANEAMENTO S.A., Denis Lacerda de Queiroz - Diretor, Lucas Bittencourt Lacreta - Diretor. 
JUCESP em 26/04/2022 sob o nº 206.371/22-6. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Demanda por seguros de 
autos cresce 25,74% em julho
Neurotech: crescimento no RS, PR, MG, SP e RG

A demanda por se-
guros de automó-
veis registrou alta 

de 25,74% em julho deste 
ano quando comparada a 
igual mês de 2021. É o que 
revela o Índice Neurotech 
de Demanda por Seguros 
(INDS). O indicador me-
de mensalmente o com-
portamento e o volume 
das consultas a plataforma 
da Neurotech, empresa 
pioneira em soluções de 
inteligência artificial apli-
cadas a seguros e crédito, 
área na qual a companhia 
mantém um índice similar 
que já é referência no mer-
cado. 

Em julho, todas as áre-
as cobertas pelo INDS 
apresentaram crescimen-
to. O ranking por estado 
ficou assim: Rio Grande 

do Sul (37,35%), Paraná 
(28,57%), Minas Gerais 
(25%) ocuparam os três 
primeiros lugares. São 
Paulo e Rio de Janeiro 
cresceram 20% e 12,61%, 
respectivamente. 

Em relação a junho deste 
ano, o crescimento do in-
dicador nacional ficou es-
tável, mas nenhuma região 
registrou desempenho ne-
gativo, ao contrário do mês 
passado quando compara-
do a maio. 

Dados da Federação 
Nacional da Distribuição 
de Veículos Automoto-
res (Fenabrave) indicam 
que as vendas de veículos 
novos sofreram uma leve 
queda no mês de julho, 
quando foram comercia-
lizadas 307.709 unidades: 
0,5% a menos que o regis-

trado no mesmo mês de 
2021 e 2,61% inferior às 
vendas de junho de 2022. 
No acumulado do ano (ja-
neiro a julho), foram ven-
didas 1.958.945 unidades, 
2,65% a menos do que re-
gistrado no mesmo perío-
do de 2021.

O movimento de que-
da pode ser explicado por 
um conjunto de fatores, 
como a menor oferta, es-
pecialmente, no segmento 
de duas rodas, devido a 
problemas na produção e 
pela maior restrição e au-
mento do custo de crédito 
e alta na inadimplência. Já 
no mercado de seguros, o 
crescimento de 2022 na 
demanda tem muita rela-
ção com a retomada das 
atividades presenciais em 
quase todos os setores 

do país. Infelizmente o 
crescimento não é repre-
sentativo na população 
que nunca teve seguro de 
Automóvel. diz o Daniel 
Gusson, head comercial 
de Seguros da Neurotech. 

Recém-criado pela Neu-
rotech, o Índice Neurotech 
de Demanda por Seguros 
(INDS) abrange o universo 
das principais seguradoras 
brasileiras e mensura o ape-
tite do brasileiro a assegurar 
o seu automóvel. Nem to-
das os milhões de consul-
tas mensais registradas se 
transformam em apólices 
contratadas, pois o proces-
so depende de fatores co-
mo o perfil da pessoa que 
está fazendo a solicitação, 
o apetite ao risco da segura-
dora e se há ou não indícios 
de fraude.

Vale testa caminhões de 72 toneladas 100% elétricos

Comissão da Câmara 
analisará Operações  
com criptoativos

A Câmara dos Deputa-
dos analisa o Projeto 
de Lei 1600/22, que 

altera o Código de Processo 
Civil  para regular a penhora 
de criptoativos (moedas digi-
tais). Sobre o tema, a Receita 
Federal já editou norma, que 
obriga a prestação de infor-
mações relativas às operações 
com criptoativos. A proposta 
tramita em caráter conclusivo 
e será analisada pela Comis-
são de Constituição e Justiça 
e de Cidadania.

No entanto, não há deter-
minação sobre as hipóteses 
de quebra de sigilo da cha-
ve privada - uma espécie de 
senha que permite ao titular 
realizar transferências e ope-
rações com criptoativos.

O texto em análise proíbe 

o acesso, pelo Poder Judici-
ário, à chave. Dessa forma, 
a transferência da moeda 
digital poderá ser realizada 
pelo titular à carteira virtual 
da Justiça ou pelo operador 
de criptomoeda, ao exe-
cutar uma decisão judicial, 
sem necessidade de prévio 
conhecimento do titular.

Para o autor da proposta, 
deputado Paulo Eduardo 
Martins (PL-PR), o cripto-
ativo deve ser “expressa-
mente reconhecido pelo or-
denamento jurídico como 
elemento patrimonial apto 
a garantir execuções e sa-
tisfazer créditos”. Segundo 
a Agência Câmara de No-
tícias, o projeto faz outras 
alterações no Código de 
Processo Civil

Há três anos, a Vale 
anunciou a meta de zerar 
suas emissões líquidas dire-
tas e indiretas de CO2 até 
2050. A mineradora estima 
investir entre US$ 4 bilhões 
e US$ 6 bilhões nesse proje-
to. Nesta quinta-feira, a mi-
neradora divulgou que re-
cebeu dois caminhões fora 
de estrada de 72 toneladas 
movidos a bateria, que pas-
sarão por testes nas minas 
de Água Limpa, em Minas 
Gerais, e de Sorowako, na 
Indonésia. 

Em junho deste ano, a 
Vale criou a Vale Ventures, 
sua iniciativa de Corporate 
Venture Capital, para inves-
tir em start-ups pioneiras de 
todo o globo, criando novas 
oportunidades de negócios 
e tecnologias inovadoras 
para incorporar nas suas 
operações. A empresa disse 
que está comprometendo 
um capital de US$ 100 mi-
lhões para investimento.

“Os veículos não emi-
tem CO2, pois substituem 
o diesel por eletricidade 
provenientes de fontes re-
nováveis, e ainda reduzem 
ruídos, minimizando os 
impactos nas comunidades 
que moram no entorno das 
operações”, afirma a mine-
radora. Os caminhões fa-
zem parte do programa Po-
werShift. Os equipamentos 
que começarão a operar em 
fase de teste foram produ-
zidos pela XCMG Mining 
Machinery Co. Ltd., sub-

sidiária da Xuzhou Cons-
truction Machinery Group 
Co. Ltd. (XCMG), maior 
fabricante de máquinas da 
China.

As baterias de lítio dos 
veículos possuem capaci-
dade de armazenamento de 
525 Kwh, podendo operar 
até 36 ciclos, pouco mais 
de um dia de operação, sem 
necessidade de parar para 
recarregar e com possibi-
lidade de regeneração de 
energia durante as descidas, 
redução de uso de freio me-
cânico, manutenção e vibra-
ção, além de proporcionar 
mais conforto operacional 
ao motorista. O equipa-
mento conta com tecnolo-
gia de controle de tempera-
tura múltipla, que permite 
adaptar-se às altas tempe-
raturas, umidade e períodos 
de chuvas intensas.

As baterias de lítio dos 
caminhões possuem capaci-
dade de armazenamento de 
525 Kwh, podendo operar 
até 36 ciclos, pouco mais 
de um dia de operação, sem 
necessidade de parar para 
recarregar e com possibi-
lidade de regeneração de 
energia durante as descidas, 
redução de uso de freio me-
cânico, manutenção e vibra-
ção, além de proporcionar 
mais conforto operacional 
ao motorista.

Tecnologia sustentável

“Vemos esta parceria 

com a XCMG como mais 
um passo importante em 
nossa relação de longo 
prazo com a China, e na 
direção por uma mine-
ração mais sustentável. 
Nossa intenção é ampliar, 
em conjunto com parcei-
ros globais, o desenvol-
vimento e a cocriarão de 
tecnologias que respeitem 
o meio ambiente e zerem 
as emissões”, destaca Ale-
xandre Pereira, vice-presi-
dente executivo de Solu-
ções Globais de Negócios 
da Vale.

“A entrega do mais re-
cente caminhão de mine-
ração elétrico XDR80TE 
neste momento é resulta-
do de um esforço conjun-
to entre a XCMG e a Vale 
para promover a proteção 
ambiental global, bem co-
mo o desenvolvimento 
econômico verde e sus-
tentável”, afirmou Han-
son Liu, vice-presidente 
da XCMG Machinery e 
gerente-geral da XCMG 
Import & Export Co..Atu-
almente, as emissões dos 
caminhões fora de estrada 
a diesel representam cerca 
de 9% do total de emissões 
de escopo 1 e 2 da Vale.

Redução das emissões

O Powershift foi cria-
do pela Vale com objetivo 
de substituir combustíveis 
fósseis por fontes limpas 
em suas operações. O pro-

grama está avançando em 
soluções inovadoras para 
eletrificar minas e ferrovias 
da empresa. Além do cami-
nhão 100% elétrico, a estra-
tégia da Vale para eletrifica-
ção dos ativos conta ainda 
com a operação de locomo-
tivas movidas a bateria nos 
pátios dos portos de Tuba-
rão, em Vitória, e de Ponta 
da Madeira, em São Luís. 
No Canadá, o Powershift 
também tem realizado tes-
tes com equipamentos elé-
tricos em minas subterrâne-
as no Canadá – atualmente, 
há cerca de 40 em operação.

A estratégia de eletrifi-
cação de equipamentos de 
operações da Vale inclui 
ainda uma parceria com 
seus pares BHP e Rio Tin-
to. No ano passado, as três 
empresas, juntamente com 
mais 17 mineradoras, lan-
çaram o “Charge On Inno-
vation Challenge”, desafio 
global de inovação aberta, 
cujo objetivo é buscar so-
luções inovadores para ace-
lerar o carregamento segu-
ro de baterias para futuros 
caminhões fora de estrada 
elétricos.

Resultados financeiros
A Vale lucrou US$ 4,1 

bilhões no 2º trimestre de 
2022, queda de 49,8% em 
relação ao mesmo período 
do ano passado. A receita 
diminuiu 32,4% e foi US$ 
11,2 bilhões. O próximo 
balanço financeiro será di-
vulgado em outubro.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA QUARTA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DE 2022 DA COOPROPE COOPERATIVA DOS 

PROPAGANDISTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO.
O Presidente da COOPROPE COOPERATIVA DOS 
PROPAGANDISTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CNPJ 
44.913.835/0001-08, Inscrição Estadual nº 1016037-03, com sede na 
Avenida Capitão Oswaldo Freire 338, Cajá, Carpina/PE, CEP 55813-
550,, convida seus vinte e dois (22) associados, para a QUARTA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2022 a ser realizada 
em sua sede no dia 30 de agosto de 2022 com primeira chamada as 
18:00h, segunda chamada as 19:00h e terceira e última chamada as 
20:00h onde a seguinte pauta será deliberada e votada:  (1) Alteração 
de endereço. Carpina/PE, 19 de agosto de 2022. Mário Terêncio 
Albuquerque Cavalcante - CPF 976.139.324-00- Diretor Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA TERCEIRA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2022 DA COPRERJ - 
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS PROFISSIONAIS 
VENDEDORES, GESTORES, REPRESENTANTES E 

PROPAGANDISTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
O Diretor Presidente da COPRERJ - COOPERATIVA DE 
CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VENDEDORES, GESTORES, 
REPRESENTANTES E PROPAGANDISTAS DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO, CNPJ 21.551.464/0001-66, NIRE 33.40005368-
1, Inscrição Estadual nº 11.082.890, com sede na Rua Lucio 
Meira 330, sala 105, Várzea, Teresópolis/RJ, CEP 25953-001, 
convida a presença de todo o quadro societário composto de (24) 
vinte e quatro cooperantes para comparecer em sua sede no dia 
28/08/2022 com primeira chamada as 08:00h, segunda chamada 
as 09:00h e terceira e última chamada as 10:00h, para participar 
TERCEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 
2022, com a seguinte pauta: (1) Entrada e saída de associados; 
(2) Candidatura, eleição e posse para suprir vacância em cargo 
Diretivo. Teresópolis/RJ, 19 de agosto de 2022. Edson Felipe 
Rodrigues Pimentel – Diretor Presidente – CPF 910.552.537-34.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LEILÃO ELETRÔNICO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LEI nº 9.514/1997

EDITAL DE LEILÃO Leonardo Schulmann, Leiloeiro Público 
Oficial, matriculado na JUCERJA sob o nº 116, devidamente 
autorizado pelo Proprietário/ Credor Fiduciário NTERRA 
INCORPORADORA EIRELI, com sede na Rua Maestro Felício 
Toledo, 500, sala 1110, Centro, Niterói, RJ, CEP 24030-107, inscrita 
no CNPJ sob nº 22.840.098/0001-28, neste ato representada 
por seu proprietário Jacintho Luiz Caetano Neto, brasileiro, 
solteiro, empresário, portador da CNH nº 00416692862 e CPF nº 
006.629.517-35, com endereço comercial na Rua Maestro Felício 
Toledo, 500, sala 1110, Centro, Niterói, RJ, CEP 24030-107, 
telefone (21) 967767600 e e-mail neto@nterra.com.br, faz saber 
aos que virem o presente edital e interessar possa, especialmente 
ao DEVEDOR FIDUCIANTE: INGRID DOS SANTOS CUNHA, 
brasileira, solteira, Agente de viagem, identidade nº 09346614-
2 inscrita no CPF 019.159.117-37, residente e domiciliada  na 
Rua 07, unidade 12, quadra 15, Condomínio Residencial Ubatã 
I–Marica-RJ, que nos termos do artigo 26 e seguintes da Lei nº 
9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar 
do Sistema Financeiro Imobiliário, que institui alienação fiduciária, 
será levado a público o leilão de forma eletrônica a 1ª praça 
com início em 31 de agosto de 2022 as 11:00 horas com  
término após 10 minutos consecutivos sem lance do início 
as 11:10h, no sítio do Leiloeiro www.schulmannleiloes.com.
br, valor fixado com base no inciso VI e do parágrafo único do art. 
24, e não com base em sua avaliação R$ 347.556,12 (trezentos 
e quarenta e sete mil quinhentos e cinquenta e seis reais e 
doze centavos),  valor que deverá ser acrescido de todas as 
despesas inerentes ao imóvel, encargos legais, inclusive tributos, 
Condomínio e despesas com a realização de leilão, conforme 
abaixo descrito e se no Primeiro Leilão não houver licitante será 
levado a público o leilão de forma eletrônica a 2ª praça com 
início em 15 de setembro de 2022 as  11:00 horas com  término 
após 10 minutos consecutivos sem lance do início as 11:10h, 
pelo valor da dívida, que ATUALIZADA que perfaz um total 
de R$ 612.681,67(seiscentos e doze mil seiscentos e oitenta 
e um reais e sessenta e sete centavos) valor que deverá ser 
acrescido de todas as despesas inerentes ao imóvel, encargos 
legais, inclusive tributos, condomínio e despesas com a realização 
de leilão, conforme abaixo descrito. IMÓVEL: UNIDADE 12, 

DA QUADRA 15, DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL UBATÃ I, 
SITUADO NO 1º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE MARICÁ-RJ, 
ASSIM DESCRITA E CARACTERIZADA: COM 12,00 DE FRENTE 
PARA A RUA 7, 30,00M PELO LADO DIREITO CONFRONTANDO 
COM A UNIDADE 13; 30,00M PELO LADO ESQUERDO COM A 
UNIDADE 11 E 12,00M PELOS FUNDOS CONFINANDO COM 
TERRAS DE DEMERVAL TEIXEIRA MONTEIRO; COM ÁREA 
PRIVATIVA DE 360M²; E FRAÇÃO IDEAL DE 0,003722624. E 
COM UMA CASA RESIDENCIAL CONSTITUÍDA DE 01 SALA, 03 
QUARTOS, SENDO 01 SUÍTE, 01 COZINHA, 01 CIRCULAÇÃO, 
02 BANHEIROS, 01 ÁREA DE SERVIÇO E 01 VARANDA, 
PERFAZENDO ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 99,86M². COM 
REGISTRO NO 2º OFÍCIO DE MARICÁ SOB A MATRÍCULA 
98.204. COM MATRÍCULA DA PREFEITURA DE MARICÁ Nº 
121469. RGI NA ÍNTEGRA ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO NO 
SITE. Condições do leilão: A venda será realizada à vista na 
mesma data do leilão. Correrá por conta do comprador todas as 
despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão tais como: ITBI, 
despesas com a escritura de compra e venda a ser lavrada no 
Cartório do 2º Ofício de Notas no prazo de 05 (cinco) dias após a 
apresentação da guia de ITBI devidamente paga pelo adquirente, 
o pagamento da comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) 
do valor da arrematação. Será de responsabilidade do comprador 
restituir ao credor os valores abaixo discriminados: IPTU (R$ 
1.143,23); condomínio (R$ 59.092,15); ITBI (R$ 6.951,12); 
Consolidação de propriedade (R$ 992,33); totalizando R$ 
68.178,83(sessenta e oito mil cento e setenta e oito reais e oitenta 
e três centavos), que serão acrescidos ao valor da arrematação. 
O imóvel será vendido no estado em que se encontra (venda ad 
corpus) não podendo o arrematante alegar desconhecimento 
das condições, características e estado de conservação, a 
desocupação/imissão/reintegração na posse ficará por conta do 
comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as 
custas e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante 
propositura da competente ação, se necessário, na forma da Lei nº 
9.514/97. Em caso de Acordo, arrematação e adjudicação, sendo 
a preferência após a arrematação do credor que poderá exercer 
a adjudicação em igualdade de direitos, será paga comissão 
integral do Leiloeiro bem como as despesas até a data do leilão. 
Maiores informações: tel.: 2532-1961 – 2532-1705 ou pelo email: 
schulmann@schulmann.com.br ou (http://www.schulmann.com.br).

ÁGUAS DE CONDESSA S.A.
CNPJ nº 37.353.051/0001-07 - NIRE 33.3.0033448-3

Ata da Assembleia Geral Extraordinária: Hora, Data e Local: Às 10h do dia 
14/07/2022, na sede social na Praça Garcia nº 20, Centro, Paraíba do Sul, RJ. 
Convocação e Presença: Convocação dispensada nos termos do art. 124, 
§ 4° da Lei n° 6.404/76, em face da presença da totalidade dos acionistas. 
Mesa: Presidente: Marcio Salles Gomes; Secretário: Cláudio Bechara Abdu-
che. Deliberações Tomadas: Observados os impedimentos legais, foram to-
madas as seguintes deliberações, pela unanimidade dos acionistas presentes, 
sem quaisquer ressalvas ou restrições, a contratação da operação financeira, 
como Cliente, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial - BNDES, destinada à modernização e expansão dos sistemas de abas-
tecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Paraíba do 
Sul, bem como ao desenvolvimento institucional da Beneficiária, no valor de 
R$ 53.383.405,00, no prazo total de 360 meses, nos termos e condições cons-
tantes na Decisão do Comitê de Crédito e Operações - CCOp 52/2022-BNDES, 
de 12/17/2022, da qual declaram ter pleno conhecimento, inclusive em re-
lação à Minuta do Contrato de Financiamento, especialmente no tocante à 
constituição de garantia, nos termos da Cláusula Sétima (Cessão Fiduciária 
de Direitos Creditórios) referida na Minuta do Contrato de Financiamento. 
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere 
esta Assembleia, a qual foi lida, aprovada e assinada. Assinaturas: Marcio Sal-
les Gomes, Presidente e Cláudio Bechara Abduche, Secretário; Saneamento 
Ambiental Águas do Brasil S.A. (p. Cláudio Bechara Abduche e Marcelo Augus-
to Raposo da Mota), Acionista.  Confere com o original lavrado em livro pró-
prio. Paraíba do Sul, 14/07/2022. Marcio Salles Gomes - Presidente. JUCERJA 
nº 5042010 em 11/08/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A.
CNPJ: 31.673.254/0001-02 
AUDITORIA AMBIENTAL

LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A. torna público que entregou ao Instituto 
Estadual do Ambiente - INEA, em 11/07/2022, Relatório de Auditoria Ambiental 
de Acompanhamento do ano de 2021 referente à atividade de fabricação 
e comercialização de soluções parenterais (60.000.000 de unidades/ano), 
dispositivos médicos termoplásticos (85.000.000 de unidades/ano), montagem 
de equipamentos de uso médico-hospitalar (14.000 de unidades/ano) e operação 
de central de geração de energia composta por 03 geradores de (3x) 1.500 KVA 
movidos à diesel, e informa que este estará à disposição para consulta na Av. 
Eugênio Borges, 1092 - Arsenal no município de São Gonçalo, no período de 
01/08/2022 a 31/08/2022 no horário das 9h 30 às 12h e de 13h30 às 16h. Informa, 
ainda, que o referido relatório também estará disponível para consulta no endereço 
eletrônico www.inea.rj.gov.br/biblioteca. (Processo E-07/200356/1997).

CLASH PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n. 15.797.646/0001-19 - NIRE 333.0030403-7

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 21 de julho de 2022
Data, Horário e Local: 21 de julho de 2022, às 10 horas, na sede social 
de Clash Participações S.A., na Rua Alcindo Guanabara, nº 25, sala 1804, 
Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20031-130 (a “Companhia”). Mesa: Os 
trabalhos foram presididos pelo Sr. Felipe Franco da Silveira e secretariados 
pelo Sr. Rodrigo da Costa Azevedo. Convocação e Presença: dispensada a 
convocação diante da presença da totalidade dos acionistas, representando 
100% (cem por cento) do capital social, conforme assinaturas constantes do 
Livro de Presença de Acionistas. Publicações: as demonstrações financeiras 
da Companhia, acompanhadas do parecer da BDO RCS Auditores 
Independentes – SS, o relatório da administração e as contas da diretoria 
referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 
e 31 de dezembro de 2021 foram publicados nas edições física e digital do 
dia 15 de julho de 2022 do jornal Monitor Mercantil. Ordem do Dia: Deliberar 
sobre (i) o Relatório da Administração, as Contas da Diretoria, o Relatório da 
BDO RCS Auditores Independentes – SS e as Demonstrações Financeiras da 
Companhia do exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, bem como 
a destinação do resultado apurado no exercício mencionado; (ii) o Relatório 
da Administração, as Contas da Diretoria, o Relatório da BDO RCS Auditores 
Independentes – SS e as Demonstrações Financeiras da Companhia do 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, bem como a destinação do 
resultado apurado no exercício mencionado; e, (iii) a reeleição dos membros 
da Diretoria da Companhia e a respectiva remuneração global. Deliberações: 
por unanimidade dos presentes, observadas as restrições legais ao exercício 
do direito de voto e sem qualquer manifestação, dissidência, reserva, oposição 
ou protesto dos presentes, deliberam os acionistas: (i) Após apresentação e 
discussão, aprovar o Relatório da Administração, as Contas da Diretoria, o 
Relatório dos Auditores Independentes BDO RCS Auditores Independentes – 
SS e as Demonstrações Financeiras da Companhia, do exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2020, bem como a destinação do prejuízo apurado no 
referido exercício social, no valor de R$3.049.182,65 (três milhões, quarenta 
e nove mil, cento e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), para a 
conta de prejuízos acumulados; (ii) Após apresentação e discussão, aprovar o 
Relatório da Administração, as Contas da Diretoria, o Relatório dos Auditores 
Independentes BDO RCS Auditores Independentes – SS e as Demonstrações 
Financeiras da Companhia, do exercício social findo em 31 de dezembro de 
2021, bem como a destinação do prejuízo apurado no referido exercício social, 
no valor de R$ 12.789.021,96 (doze milhões, setecentos e oitenta e nove 
mil, vinte e um reais e noventa e seis centavos), para a conta de prejuízos 
acumulados; (iii) Aprovar a reeleição dos seguintes membros da Diretoria: (a) 
Felipe Franco da Silveira, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, 
portador da Cédula de Identidade nº 14.157.566-9, expedida pelo SSP/SP e 
inscrito no CPF sob o nº 261.377.018-08, residente e domiciliado na Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Avenida 
Ataulfo de Paiva, nº 1251, 9º e 10º andar, Leblon, CEP: 22440-035, para 
ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato de 3 (três) 
anos a contar da presente data; e, (b) Rodrigo da Costa Azevedo, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade nº 
13.221.143-4, expedida pelo DIC/RJ e inscrito no CPF sob o nº 035.333.357-
39, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, com escritório na Avenida Ataulfo de Paiva, nº 1251, 9º e 10º andar, 
Leblon, CEP: 22440-035, para ocupar o cargo de Diretor sem designação 
específica da Companhia, com mandato de 3 (três) anos a contar da presente 
data. Os Diretores ora reeleitos, presente à Assembleia, declaram não 
estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de 
exercer suas funções, especialmente aqueles previstos no §1º do Art. 147, da 
Lei n° 6.404/76, e ficam investidos em seus cargos mediante assinatura dos 
termos de posse lavrado em livro próprio e arquivado na sede da Companhia. 
O valor de remuneração global dos Diretores acima eleitos será de R$ 100,00 
(cem reais) até a próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, já 
incluídos os valores referentes aos benefícios e às verbas de representação. 
Encerramento e Assinaturas: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida 
a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, 
foi suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que, 
lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Esta ata é cópia 
fiel da ata original lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 21 de julho de 
2022. Mesa: Felipe Franco da Silveira - Presidente; Rodrigo da Costa 
Azevedo - Secretário da Mesa. Acionista Presente: K2 Brasil Partners I e 
Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Investimento 
no Exterior - P. BRL Trust Investimentos Ltda. Diretores Reeleitos: Felipe 
Franco da Silveira; Rodrigo da Costa Azevedo. Jucerja nº 00005041472 em 
11/08/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Lucro da Caixa cai 70,7% no semestre
Banco destaca o papel das loterias que levantaram R$ 5,4 bi

Banco reportou 
crescimento de 
20,7% no saldo 

de crédito consignado. 
O lucro líquido da Caixa 
Econômica Federal (CEF) 
no semestre ficou em R$ 
1,8 bilhão, queda de 70,7% 
em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado, 
segundo o resultado con-
solidado divulgado nesta 
quinta-feira. No segundo 
trimestre foi registrada 
queda 27,9%.

Segundo a Caixa, a insti-
tuição segue demonstran-
do um excelente resultado 
para a área de loterias do 
banco e que no período 
teve o menor índice de 
inadimplência entre os 
grandes bancos brasileiros 
(1,89%) e uma redução de 
0,57 p.p. sobre o 2T21.

Loterias

O destaque foi o cres-
cimento da Loterias Cai-
xa, que teve um resultado 
23,3% maior do que no 
mesmo período de 2021. 
No total, foram arrecadados 
R$ 5,4 bilhões. “As Loterias 
Caixa, além de alimentar os 
sonhos de milhões de apos-
tadores, constituem uma 
importante fonte de recur-
sos para fomentar o desen-
volvimento social do Bra-
sil”, destacou a instituição 
ao divulgar os resultados.

No trimestre, foram des-
tinados R$ 2,1 bilhões, o 
equivalente a 38,5 % do to-
tal, aos programas sociais 
nas áreas de seguridade 
social, esporte, cultura, se-
gurança pública, educação 
e saúde, valor este 6,7 % 
superior ao destinado no 

2T21 e 7,2% superior ao 
1T22, além dos pagamentos 
de imposto de renda.

O banco reportou cres-
cimento de 20,7% no saldo 
de crédito consignado em 
comparação com o segundo 
trimestre de 2021, alcançan-
do R$ 90,2 bilhões. O agro-
negócio foi apontado como 
uma excelente carteira, com 
crescimento de 247,3% nas 
contratações em relação ao 
mesmo período de 2021.

Banco social

Um dia depois de o ex-
presidente e pré-candidato 
ao Palácio do Planalto Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) di-
zer qual deve ser o papel dos 
bancos públicos, a Caixa 
divulgou a seguinte mensa-
gem: “A Caixa contribui ati-
vamente para a erradicação 

da pobreza e para a melho-
ria da distribuição de renda 
da população brasileira. No 
2T22, por meio de seus ca-
nais de atendimento pró-
prios ou da rede parceira, a 
Caixa realizou o pagamento 
de 90,2 milhões de parcelas 
de programas sociais, bene-
fícios ao trabalhador e be-
nefícios do INSS em todos 
os municípios brasileiros, 
totalizando R$ 71,2 bilhões 
em benefícios pagos”, disse 
a instituição no texto do ba-
lanço do período.

“Vamos voltar com o 
objetivo de fazer os bancos 
públicos virarem bancos 
públicos. Não queremos 
que os bancos públicos te-
nham nenhum prejuízo, 
mas não queremos que eles 
queiram ter os mesmos lu-
cros dos bancos privados” 
disse Lula.

Xangai quer estimular 
mais o consumo

Xangai, maior cidade 
chinesa, anunciou 
que emitirá pela pri-

meira vez cupons eletrônicos 
para estimular o consumo, 
com a campanha aconte-
cendo do final de agosto ao 
final de novembro, infor-
mou a comissão municipal 
de comércio. O programa de 
cupons, totalizando um bi-
lhão de iuanes (cerca de US$ 
147,4 milhões), será lançado 
em três lotes ao longo do 
período de três meses, infor-
mou a comissão.

Consumidores em Xan-
gai com 18 anos ou mais 
podem solicitar os cupons, 
que podem ser usados on-
line ou em lojas físicas para 
refeições, varejo ou consu-
mo cultural e turístico.

Além desses subsídios 
governamentais, as autori-
dades também incentivaram 
as plataformas e empresas 
de comércio eletrônico a 
oferecer mais promoções 
e descontos para ampliar o 
efeito da política.

Liu Min, vice-diretora da 
comissão, disse que as auto-
ridades esperam que a emis-
são dos cupons de consumo 
ajude a aumentar a confian-
ça dos consumidores. Shan-

ghai recentemente tomou 
uma série de medidas para 
estimular o consumo. De-
pois de implementar medi-
das para encorajar a compra 
de carros, as autoridades 
locais introduzirão medidas 
para estimular a compra de 
eletrodomésticos. 

Locomotiva comercial

Segundo a agência Xi-
nhua, apelidada de “Nova 
York da Ásia” e considera-
da a grande locomotiva co-
mercial chinesa, Xangai é a 
metrópole mais cosmopoli-
ta e moderna do país. Con-
ta com uma arquitetura re-
pleta de edifícios futuristas, 
ruas largas, luzes coloridas 
de néon, e um intenso vai e 
vem de carros e pessoas.

Há muitas opções de la-
zer e entretenimento. Ba-
nhada pelo Pacífico e cor-
tada pelo rio Huangpu, a 
cidade se divide em duas 
grandes regiões: o lado oes-
te, chamado Bund, repre-
senta a velha Xangai, onde 
ficam os pontos históricos, 
os melhores restaurantes e 
a vida noturna. Já no leste, 
eis Pudong, a área nova e 
centro financeiro da cidade.
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